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Dragi cetateni, 
 
 
Din respect si apreciere pentru toti cei care s-au informat asupra proiectului Terra 
Berladensis, vreau sa lamuresc doua aspecte care au trezit  interesul  mai multor persoane 
in ultima perioada: 
- Realizarea si amplasarea Gradinii Zoo-Sakura 
- Crearea si amplasarea Universitatii Academia Barladeana 
 
 
 
Realizarea si amplasarea Gradinii Zoo-Sakura 
 
Asa cum stim cu totii,  la Barlad panza freatica este foarte aproape de suprafata, in special  
in cartierele Munteni si Podeni. Acest lucru face ca majoritatea caselor sa sufere de 
igrasie, iar apa sa se infiltreze in peretii acestora, subrezindu-le structura. Mai mult, 
datorita acestor aspecte, muceagaiul se instaleaza foarte repede pe cladiri si in interiorul 
acestora,  punand in primejide, pe termen lung, sanatatea cetatenilor.  
Locuitorii din aceste doua cartiere au fost pacaliti de-a lungul timpului de toti cei care au 
fost la putere in Barlad. Toti primarii de dupa 1989 au promis introducerea canalizarii si 
asfaltarii strazilor, insa nimic nu s-a concretizat deoarece este foarte dificil de introdus un 
sistem de canalizare intr-o zona in care apa este la o adancime atat de mica.  
Solutia cu care am venit noi este una pe termen lung si implica crearea unui nou cartier 
de case intr-o zona inalta a Barladului, care sa beneficieze de toate utilitatile si confortul  
aferent secolului XXI. Cartierul va fi construit integaral de un investitor privat, pentru cei 
care vor dori sa se mute in aceste case. Cei care nu vor dori, vor fi despagubiti in functie 
de valoare  fiecarei propietati, iar pe amplasamentul celor doua cartiere va fi construita 
gradina Zoo. Tot aici va fi refacuta atat Cetatea de Pamant a lui Stefan cel Mare, cat si 
casa memoriala a lui Alexandru Ioan Cuza, asa cum arata ea la nasterea domnitorului. 
Cu siguranta cei mai in varsta stiu ca inainte de 1989 pe locul acestor doua cartiere 
trebuia sa se construiasca un lac de agarement,  iar oamenii ar fi trebuit sa fie mutati. 
Aceasta schimbare va aduce siguranta si confort cetateilor, iar spatiul va fi folosit intr-un 
mod productiv si modern.  
 
 
 
 
 



Crearea si amplasarea Universitatii Academia Barladeana 
 
Fabrica de Rulmenti Barlad este cel mai important agent economic din judet si reprezinta 
unul dintre simbolurile orasului nostru, alaturi de istoria si cultura locala. Nimeni si 
absolut nimeni nu doreste desfiintarea acesteia si cu atat mai putin eu, care mi-am adus 
intr-o anumita masura aportul la salvarea fabricii de la faliment si la privatizarea ei in 
anul 1999. 
Ideea realizarii universitatii pe o parte a fabricii s-a dezvoltat datorita faptului spatiul 
mare disponibil nu mai este folosit la ora actuala, iar arhitectura industriala este 
deosebita. Spatiul poate adaposti, dupa renovare si modernizare, o universitate si 
campusul aferent acesteia.  
Toti cei care lucreaza in IRB cunosc problema spatiilor libere si o redimensionare ar 
aduce un plus chiar celor ce o conduc, pentru ca astfel nu ar trebui sa se mai preocupe de 
intretinerea lor si nu vor mai plati inutil impozite pe teren si cladiri.Firma va ramane cu 
banii pentru investitii si mariri de salarii pentru fiecare muncitor. 
Realizarea unei universitati la Barlad,  o consideram oportuna si naturala dupa ce am 
implementat celelalte obiective ale proiectului Terra Berladensis. Parctic,  despre 
realizarea universitatii din punct de vedere fizic, se poate vorbi in urmatorii 10- 15 ani. 
Pana atunci noi suntem datori sa gasim un spatiu propice, care sa ofere cele mai bune 
conditii, iar universitatea sa fie unica in Romania, atat ca amplasament cat si ca 
tehnologie si oportunitati de dezvoltare a studentilor, pentru a-i atrage aici pe cei mai 
buni dintre acestia.   
 
 
Am dorit sa clarific aceste doua aspecte deoarece foarte multe persoane si-au manifestat 
interesul pentru proiectul Terra Berladensis si au solicitat mai multe informatii. 
Dorim sa lamurim toate problemele astfel incat fiecare dintre dumneavoastra sa fie 
constient de viabilitatea si fezabilitatea proiectului Terra Berladensis.  
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                               Cu deosebita consideratie, 
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